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Pallurin, West Hercules, sum nú skal bora í Føroyum, hevur rakt við olju i 

Barentshavinum. Statoil sigur í morgun í tiðindaskrivi, at eitt oljufund er gjørt á Drivis 

leitimiðinum. Hetta kemur væl við hjá Statoil, sum veruliga hevur sett fokus á 

Barentshavið og onnur øki í Arktis. 

Rúni M. Hansen, sum eisini er stjóri fyri Arktisku eindini hjá Statoil, fegnast um úrslitið, 

og sigur, at hetta fundið hevur seinkað fráferðina úr Barentshavinum nakað, men nú setir 

pallurin kós móti Føroyum. Tað tekur umleið eina viku at sigla pallin til Føroya. 



Hóast fyrsti brunnurin varð boraður i Barentshavinum fyrst i 80'inum, so gingu sera nógv 

ár, áðrenn nøkur framleiðsla kom í gongd. Gassfeltið Snøhvit varð funnið í 1981, men kom 

ikki í framleiðslu fyrr enn í 2007. Enn er ongin oljuframleiðsla frá Barentshavinum. Men 

Statoil gjørdi tvey stór oljufund í 2011 og 2012 og væntar, at framleiðsla frá hesum 

feltunum verður í 2019. Hesi bæði feltini, sum í dag verða nevnd Johan Castberg, eru 

umleið 55 fjórðingar norðanfyri Snøhvit feltið. 

Við hesum báðum fundunum, metti Statoil, at vitanin um økið gjørdist nógv betri. Mangt 

bendir á, at so er, nú felagið hevur gjørt sítt triðja fund á økinum. Annars hevur Statoil, 

síðani mai mánað 2013, borað 5 brunnar við West Hercules á leiðini nær Johan Castberg, 

til tess at ávísa meira olju, so verkætlanin kundi verða meira burðardygg. Av hesum fimm 

brunnunum er olja funnin í tveimum afturat. 

Tað verður spennandi at síggja, um pallurin hevur sama hepni við sær í Føroyum, ella um 

vit bara mugu geva tol, eins og gongdin í Barentshavinum áður hevur víst. 

Higartil hevur Statoil verið sera varið við at siga nakað um útlitini. Rúni M. Hansen segði 

við Kringvarpið í vikuni, at tað er framvegis sera óvist, hvat fer at spyrjast burturúr 

boringunum í Føroyum, og um 6 mánaðir vita vit væl meira enn í dag. 
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